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Leefbaar sociaal Gaanderen staat voorop bij Dorpendeal
Wat vind jíj belangrijk?
Laat het weten!
Inwoners vinden het belangrijk om
Gaanderen leefbaar te houden. Toegankelijkheid en veiligheid in het verkeer spelen een grote rol. Veel inwoners geven ook aan dat het centrum
van Gaanderen een ontmoetingsplek
mag worden met een gezellig dorpsplein waar gewinkeld en ontspannen
kan worden. Tevens wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er een
sportaanbod voor iedereen is. Gaanderen wil in beweging blijven.
Dat zijn een aantal van de uitkomsten
van de enquête die de Dorpsraad, gemeente en andere partijen in de Dorpendeal Gaanderen afgelopen december hebben gehouden. In totaal hebben 89 mensen via het formulier hun
wensen kenbaar gemaakt.

Inzenden kan nu digitaal
De kerstactie die hiervoor was georganiseerd op het Ganderije viel door diverse omstandigheden een beetje in
het water. Mede daarom wordt de actie digitaal nog voortgezet. Kijk hiervoor ook op pagina 5 in deze Gaanderbode of op www.gaanderbode.nl.
Verloting onder inzenders
Voor de inzenders hebben Gaanderense middenstanders prijzen beschikbaar
gesteld. Daarvan zijn er drie verloot,
voor de komende digitale inzenders
liggen er nog prijzen klaar. De prijzen
zijn beschikbaar gesteld door Punte
Juwelier, Bloemenboetiek La Fleur,
Coop, DA te Boekhorst, JS schoenen
(Jeannette), Cindy's Dierenshop, Lady
W en Lavonn Haarmode.
Wonen en activiteiten
Ook blijkt uit de inzendingen dat wonen heel hoog op de agenda staat.
Jong en oud wil in Gaanderen blijven

Dorpsraad en -daad
- Informatievoorziening en ondersteunend opgetreden tijdens onderhoud Rijksweg.

- Contacten onderhouden met onder-

Terugkijken en vooruitzien
Als dorpsraad kijken wij terug naar
2021 om te zien dat er vooral achter de
schermen een heleboel gebeurd is. Zo
hebben wij 2 aspirant leden gehad,
waarvan er eentje mogelijk lid wordt.
We hebben wel weer de werkzaamheden verdeeld. Zeker toen we afscheid
moesten nemen van Sander Hoegen.

nemers in Gaanderen voor een samenwerking plus de stem van de
ondernemers laten horen bij overleg
in de gemeente Doetinchem.

- Vragende rol gespeeld bij het terugkrijgen van de pinautomaat in Gaanderen. Omdat het een landelijk probleem is, kaart MKB Nederland het
aan bij het ministerie van Economische zaken.

- Actieve rol in het opzetten van een
Nu zijn we dringend op zoek naar
iemand die onze website wil aanpakken en beheren. Je hoeft geen lid te
worden, alleen het werk te doen.
Leeftijd maakt ook niet uit.
Het afgelopen jaar:

- De Werkgroep Wonen is op diverse
manieren actief. Onder andere verbinden van projectontwikkelaars en
gemeente; informeren en info verzamelen van woningzoekenden;
open vergadering georganiseerd.

- Deelname wijknetwerkoverleg,
platformoverleg Gaanderen, Economisch Overleg Doetinchem, onze
eigen vergaderingen.

- Doorgeven of doorverwijzen bij
klachten, signalen aan de juiste personen.

wonen. Verder
moet Gaanderen
een sociaal dorp
blijven met haar
eigen karakter.
Er mag meer
energie gestoken
worden in het
jongerenwerk.
Scholen en clubs
zijn belangrijk
voor het dorp. Er
mogen feesten
voor Gaanderen
georganiseerd
worden waar een
mix van jong en
oud elkaar kan
ontmoeten. Dui- Foto: het prijzenpakket, geschonken door winkeliers in Gaanderen
dat wordt verloot onder de inzenders
delijk is ook dat
inwoners graag
samen willen werken aan Gaanderen.
Van Gaanderen, voor Gaanderen.
Gevraagd wordt om bij besluitvorming
draagvlak, inzet en betrokkenheid van
Meer informatie op pagina 5
de inwoners te vragen.

De bussen van Arriva
rijden weer vaker
Er rijden sinds 31 januari weer meer
bussen in de Achterhoek. Omdat alle
scholen weer open zijn verwacht Arriva weer meer mensen in de bus.
Lijnen 23, 24, 28 en 74: kwartierdiensten in de spits
Vanaf maandag rijden er vooral in de
spits meer bussen in de Achterhoek en
Rivierenland. Voor lijnen 23, 24, 28 en
74 gelden er gedurende de spitsuren
kwartierdiensten, dat betekent dat er
vier keer per uur een bus vertrekt.

Dorpendeal.

- Updates in Gaanderbode schrijven,
berichten op sociale media, emaillijst wonen en
ondernemers. Voor
beide lijsten kun je je
aanmelden via e-mail.
En dan mist er vast nog
wel iets.
Door de coronamaatregelen hebben we vooral
letterlijk achter de schermen gewerkt.
Voor 2022 hopen we
toch echt weer meer onder de mensen te kunnen
zijn. Op de planning
staan:
Lees verder op pagina 2

Lijnen 651, 627 en 628: rijden weer
Ook gaat lijn 651 weer rijden tussen

Zutphen, Vorden en Doetinchem
evenals lijn 627 (DoesburgDoetinchem) en 628 (DinxperloDoetinchem). De actuele vertrektijden
staan in de reisplanner en op de website van Arriva.
Reisinformatie en glimble
Informatie over de dienstregeling is te
vinden bij de haltes, op de website en
de reisplanners, zo ook in de nieuwe
reis-app glimble. Hiermee kun je ovplannen, reisinformatie inzien, navigeren en een kaartje kopen in heel Nederland. Aanvullend kan de reiziger via
deze app deelvervoer (een fiets, scooter of auto) vinden, ontsluiten en betalen. De reiziger kan per reis of in algemeenheid een persoonlijke voorkeur
instellen zodat gepresenteerde alternatieven rekening houden met toegankelijkheid, minste overstappen of
ook laagste CO2-uitstoot.
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Dorpsraad- en daad
Plannen voor 2022
Voor 2022 hopen we toch echt weer
meer onder de mensen te kunnen zijn.
Op de planning staan:
- Weer oppakken ontwikkelen gezamenlijke website Gaanderen
(hiervoor zoeken wij een 'kartrekker')
- Dorpendeal tot stand helpen komen
- Verkiezingsactiviteit (online): wat
hebben de partijen Gaanderen te bieden?
- Werkgroep wonen: verder op de in-
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Vervolg van pagina 1

geslagen weg. Uuthuuskes, hofjes,
gezinswoningen, huurwoningen.
Meer mogelijkheden uitpluizen.
- Pinautomaat en wat verder nog langs
komt.
- Mede organiseren Dag van de Ondernemer en ondersteunen 23 september 2022 Open Bedrijven Dag in
Gaanderen.
Wil je ook iets doen?
Tot slot: wij hebben nog steeds plek

voor Dorpsraadleden of ondersteuners. Iedereen, met of zonder functie, doet dat waar hij of zij goed in
is. Dat werkt niet alleen efficiënt,
het kost per persoon minder tijd en
energie.
Ook wat doen voor Gaanderen?
mail naar:
info@dorpsraadgaanderen.nl.
(Ook voor beheer van onze website).

Van winkel naar woning: transformatieloket
Wanneer een winkel niet meer voortgezet wordt, is
er soms de wens om de winkelruimte om te zetten
naar een woning. Dat kan in de gemeente Doetinchem onder een aantal voorwaarden. De gemeente
ziet daar ook voordelen in. Daarom is er sinds enige
tijd een Transformatieloket geopend.
Het (digitaal bereikbare) Transformatieloket is het
eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers die hun
winkelpand willen transformeren naar woning. Het
gaat daarbij om kleinschalige transformatieplannen.
Het is belangrijk dat transformatie leidt tot kwalitatief

goede plannen waar vanuit de woningmarkt vraag
naar is. Het loket is er voor initiatiefnemers met panden in Doetinchem, Gaanderen en Wehl.

heid en sociale veiligheid van de stad
- het verbeteren van de beeldkwaliteit

De transformatie van vastgoed heeft als doel:

Vanuit het transformatieloket bespreken we mogelijkheden en richtlijnen met de initiatiefnemer. Een vast- het zorgen voor duurzame toekomstmogelijkhe- goeddeskundige bekijkt de situatie ter plaatse en beden voor de panden
spreekt samen met de initiatiefnemer de mogelijkhe- het oplossen van leegstand en verkleining van te den. Dit moet ervoor zorgen dat een initiatiefnemer
een goed en doordacht plan indient bij het voorovergrote winkels
- de realisatie van toekomstbestendige, kwalitatief leg zodat het goede kans van slagen heeft.
goede woningen, die bijdragen aan de levendig-

Het transformatieloket is per mail bereikbaar via
transformatieloket@doetinchem.nl

De mogelijkheden, voorwaarden en richtlijnen staan op
https://www.doetinchem.nl/transformatieloket.

Extra vangnetregeling voor ondernemers
Om zelfstandigen die geen of onvoldoende ondersteuning krijgen vanuit
het
corona-steunpakket te helpen, hebben
de gemeente Doetinchem en Laborijn
een vangnetregeling opgezet. Het college van B&W deelde dit 25 januari mee
aan de raad. De regeling wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2022 ingezet.
Bedrijven zijn van belang voor de
maatschappij
Het college stelt: "Met een beperkte

ondersteuning in de vorm van een krediet of een (aanvullende) uitkering voor
een beperkte duur kan worden voorkomen dat betrokken ondernemers in een
situatie dreigen te raken die men niet
meer op eigen kracht kan oplossen en
zal resulteren in het noodzakelijk beëindigen van het bedrijf. Dit ondanks dat
deze bedrijven in beginsel post-corona
zouden kunnen uitgroeien in de richting
van een sluitend verdienmodel, dan wel
dat hier al sprake van was. Daarnaast
dragen veel van deze bedrijven bij aan
versterking van het sociaal, cultureel,

maatschappelijk en economisch perspectief. Denk hierbij aan het creëren
van werk in de omgeving en de sociale
verbinding."

en dergelijke? Dan is de kans groot dat u
in aanmerking komt voor de vangnetregeling. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op www.laborijn.nl.

Vervolg
Het Ondernemerssteunpunt van Laborijn zal deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2022 gaan uitvoeren. De Vangnetvoorziening zelfstandigen wordt bekostigd door een deel van
het overgebleven TONK-budget. Heeft
u geen andere middelen om op terug te
vallen, zoals spaarrekeningen, kredieten

Andere voorzieningen
Naast de vangnetregeling geldt onder
meer een versoepeling van de voorwaarden voor een Bbz-uitkering
(bijstand voor zelfstandigen) van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 (Bbz
light).

Doetinchem wil coronatoegangsbewijs bij zwemles handhaven
Vanwege de schrijnende situatie waarbij ouders zonder coronatoegangsbewijs hun kinderen buiten moeten begeleiden voor en na de zwemles, hebben sommige gemeenten besloten om voor de zwemles iedereen met zijn/haar kind naar binnen te laten. Dit met
het argument dat zwemles een vorm van onderwijs is.
De plaatselijke GroenLinks-fractie heeft daarop het
college van B&W van Doetinchem de vraag gesteld
hoe deze gemeente daarmee omgaat: "Overweegt
het college om, net zoals in de gemeente Hilversum
en Barendrecht, niet langer te handhaven op controle
van de Corona QR-code bij ouders die hun kinderen bij
zwemles halen en brengen?"
Passende oplossing zoeken
Het antwoord van B&W luidde als volgt: "Het gebruik

van een check van het Coronatoegangsbewijs in een
dan samen met de ouders naar een passende oplosbinnensportaccommodatie is verplicht. Een accomsing zodat kinderen wel kunnen deelnemen aan de
modatie zoals zwembad Rozengaarde wordt gezien
zwemles."
als een binnensportaccommodatie. De wet biedt geen
ruimte om hiervan af te wijken. De richtlijnen
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Veiligheidsregio
Noord Oost Gelderland (VNOG) zijn tussentijds
niet veranderd. Sinds het begin van de Corona
pandemie kiest het college ervoor om maatregelen en richtlijnen vanuit VWS en VNOG te volgen. Dat geldt ook voor het gebruik van het Coronatoegangsbewijs in binnensportaccommodaties. Sport-ID heeft ouders gevraagd om contact
op te nemen wanneer ouders geen Coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Sport-ID zoekt
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Oproep: vrijwilligers Tieneravond gezocht
Ben jij minimaal 15 jaar en lijkt jou het leuk om 1x in de doen, zoals dansen en lol maken op de muziek die
maand een avond met jongeren van 10 t/m 14 bezig te jullie willen in de discoruimte, er is een pooltafel en je
zijn, spellen spelen enzovoort, dan zoeken wij JOU!
kunt tafelvoetballen.
Voor de tieneravond in de Trefkuul in Gaanderen.
Ook is er een computerruimte, waar je kunt chatten
met vrienden, internetspellen spelen - ook Fifa '09 en
Tieneravonden: disco, chillen, gamen, poolen,
Need For Speed zijn beschikbaar, om tegen elkaar te
darten en nog meer.
spelen of alleen. Verder is er een inloopruimte. Hier
De tieneravonden zijn bedoeld om de jeugd van 10
jaar t/m 14 jaar uit Gaanderen een leuke avond te ge- kun je tv kijken, Wii-en, chillen en rustig bijkletsen met
ven. De avonden duren van 19.00 - 21.30 uur. Wat is er je vrienden. Ook is hier een bar waar je een hapje of
een drankje kan halen. Er hangt ook een dartbord
te doen? Er zijn verschillende leuke activiteiten te

voor jullie om even rustig een potje te darten. En dan
is er nog een speciale ruimte waar je op de Playstation
3 kan spelen via een groot scherm, hier hebben we
Fifa13 en nog 2 spellen.

Interesse?
Je kunt je aanmelden via e-mail: tieneravondgaanderen@hotmail.com.

Duurzaam Gezond Gaanderen

De afgelopen twee jaar zijn we flink wakker geschud over het onderwerp gezondheid. Onze gezondheid is zelfs allesbepalend geworden voor het regeringsbeleid. Natuurlijk is gezondheid wel meer dan de afwezigheid van een
Gezondheid heeft vele kanten. 'Niet ziek worden door
het coronavirus' is daar natuurlijk maar één van. Maar
gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn: je wilt het
liefst lekker in je vel zitten, energie hebben en genieten van je leven, zo lang als het duren mag. Een pilletje of prikje kan daar helaas maar een kleine rol in vervullen. Belangrijker is gezond eten, voldoende sociaal
contact, zonlicht, beweging, ontspanning, matig met
alcohol en andere belastende stoffen, en nog tal van
andere zaken, gedragingen, voorwaarden.

ziekte. Alleen een prik maakt je nog niet gezond. De Gaanderbode gaat de komende edities inwoners aan het woord laten over allerlei mogelijke aspecten
van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Oproep
Heb jij vanuit je beroep, hobby, opleiding en dergelijke iets bij te dragen over een aspect van gezondheid,
vooral in de zin van leefstijl maar anders mag ook?
Dan hoort de Gaanderbode graag meer. Dit kan echt
van alles zijn. Kennis en ervaring met voeding, sport,
yoga, GGZ, alles wat maar kan bijdragen in het
complexe geheel van lichamelijk en geestelijke welzijn. Nota bene: Het gaat nadrukkelijk niet om medisch advies te willen geven, maar om kennis en ervaring te delen die kunnen helpen om gezonde keuzes in

alle aspecten te ondersteunen en bevorderen. De
Gaanderbode wil graag in elke editie één of meer
stukjes (van één of enkele alinea's) plaatsen.

Bel of mail hiervoor naar gaanderbode@gmail.com /
06-47829074.

In 2024 nieuw hekwerk langs spoor Lange Huitinkstraat
In 2024 heeft ProRail gepland om de oude afscheiding langs het spoor aan
de Lange Huitinkstraat te vervangen. Een bewoner aan de Lange Huitinkstraat heeft ProRail aangesproken op de staat van het hekwerk met als resultaat dat actie is ondernomen.
Het was de bewoner al vaak opgevallen dat er in de directe omgeving van het
station overal een nette afzetting is, behalve op het gedeelte waar dagelijks
schoolgaande kinderen met hun ouders te voet of met de fiets passeren. De
betonnen paaltjes, waarvan een aantal nota bene verrot is, met prikkeldraad,
ogen allesbehalve leuk voor de kinderen. Een tijd geleden werd op dat gedeelte onderhoud gepleegd en de bewoner heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de werklieden daarover aan te spreken. Zij zagen het euvel ook wel
en adviseerden om contact op te nemen met ProRail. Dat contact verliep prettig en er werd al snel iemand langs gestuurd om de situatie ter plekke op te
nemen. Om een lang verhaal kort te maken: de werkzaamheden zijn gepland
voor 2024.

Contactadvertentie

Samen is leuker dan alleen.
Man 66 jaar, sportief met veel vrije tijd zoekt vriendin.
Reacties op 2limlam10@gmail.com.

Gaanderhuus
Openingstijden
Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur
Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
Vrijdagmiddag
14.00-16.00 uur
Hoofdstraat 11a Tel.: 06 - 5101 3434
www.gaanderhuus.nl info@gaanderhuus.nl
Nadat we in december onze gasten
hebben verrast met een lekkere kersttulband was het even stil, maar... we

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.
Bel voor meer informatie, het vastleggen van
de wensen of het melden van een overlijden.

0315-700212 | Hoofdstraat 3 Gaanderen | www.uitvaartzorgkremer.nl

gaan weer open vanaf 1 februari.
JIPPIE!!! We hebben er zin in!!!

ACTIVITEITEN
KOMENDE PERIODE
We starten op dinsdag 1 februari weer
met ons puzzel ruiluurtje en op
woensdag, donderdag en vrijdag met
de openingstijden als vanouds.
Vanaf 16 februari gaan we ook de mogelijkheden voor samen eten weer
oppakken.

Voer de bij bij
Op 22 april 2022 is het weer Nationale Zaaidag. Rond half februari kun je
daarom weer zaad bestellen om een
voedselbanken voor bijen te worden. Dit jaar kunnen ook basisscholen meedoen.

Bestuivende soorten hebben het momenteel moeilijk. En dat terwijl ze
onmisbaar zijn in onze voedselketen:
meer dan 70% van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen
en aanverwante insecten. Hoog tijd
om ze een handje te helpen dus. En

Dit is mogelijk door een coalitie van
bedrijven die de campagne mede mogelijk maken. Wil jij met jouw bedrijf
ook deelnemen aan de Nationale
Zaaicoalitie? Kijk dan op
www.thepollinators.org
The Pollinators zetten zich al jaren in
voor meer voedsel voor bestuivers en
meer biodiversiteit.

Wij hanteren de geldende coronamaatregelen.

Contact op wielen
De dorpsauto (Contact Op Wielen) komt
eraan. In februari of maart kunnen we
starten met het vervoer.
Er hebben zich al een mooi aantal mensen gemeld als vrijwilliger chauffeur
maar aanmelden is nog steeds fijn.

Ook zoeken we nog mensen die de telefoon willen beantwoorden (tussen 10.00 en
12.00 en tussen 14.00 en 16.00
uur) en de ritten invoeren in
een ritten planningsysteem.

Jeu de boulesbaan
De jeu de boules baan is bijna klaar voor
gebruik. We kunnen nog wel metalen
jeu de boules ballen gebruiken. Heeft u

Uitvaartzorg Kremer en Uitvaartcentrum Ganderije

iets staan en gebruikt u ze niet, we komen ze graag bij u ophalen. U mag ze
ook naar het Gaanderhuus brengen.

Houd ook FB en onze etalage in de gaten voor nieuws

Wekelijkse Agenda

Bestuivende insecten zijn cruciaal
voor gezonde ecosystemen en daarom willen ze zo veel mogelijk mensen
betrekken bij het beschermen van
deze kleine maar belangrijke wezens.

dat kan! Door te zorgen voor een constant aanbod van voedsel zijn ze beter
in staat te overleven. Het zaaien van
bloemen helpt de bijen dus direct.

Kerkdiensten
in De Pelgrim
zijn er weer
De kerkdiensten in Woonzorgcentrum de Pelgrim zijn weer hervat:
22 februari
22 maart
Goede Vrijdag 15 april
5

De vieringen zijn dinsdags om 18.30 uur. Voorgangers: Diaken Jos
Brugman en Geestelijk verzorgster Marian Stortelder

Met het SPELSPEL
leer je vlotter woorden
(her)kennen. Hilarisch,
spannend en
eenvoudig te spelen.
www.hetleeslab.nl

Hengelsportvereniging
De Oude IJssel Gaanderen
www.hsvdoij.nl | info@hsvdoij.nl
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Koor Liberate 40 jaar jong: 'Een koor dat zingt en swingt'
Zondag 13 februari 2022 viert Liberate dat het koor 40 jaar geleden is opgericht. Dit wordt gevierd in de St.
Martinuskerk om 9.30 uur met als
voorganger een persoon die zelf uit
de Liberate-gelederen stamt: vicaris
Ronald Cornelissen. Het thema van
de viering zal zijn 'Als muziek in je
oren'. Dit geeft al aan dat er veel gezongen zal worden door Liberate. Het
wordt vooral ook een vrolijke viering
met veel diepgang. De betekenis van
het woord liberate zal daarbij regelmatig centraal staan en zo wordt het
koor in de schijnwerpers gezet.
Rockmis
Liberate is altijd in geweest voor experimenten. Vier jaar na de oprichting
arrangeerde dirigent Rob Gerritsen de
Rockmis Pax optima rerum (Vrede is
het hoogste goed). Hij arrangeerde
deze voor drie- en vierstemmig koor en
een 12-persoons begeleidingsband. De
mis werd in 1985 voor het eerst uitgevoerd in de St. Augustinuskerk en trok
daar zo’n 500 voornamelijk jongeren.
Nederlandstalige Reli-Rock, wie had
daarvan eigenlijk ooit gehoord? Na de
mis ging het dak eraf, het voltallige
publiek liet weten dat zij geraakt waren
door de waanzinnige prestatie van het
koor en de enthousiaste voorganger
Pastoor Duif. Daarna werd de Rockmis
ook uitgevoerd in andere kerken in de
regio. Ook daar trof Liberate een uitzinnig publiek aan.
Roerige jaren negentig
In de jaren '90 werden nieuwe uitdagingen aangegaan. Liberate legde zich
steeds meer toe op moderne Nederlandstalige en Engelstalige gospels en
moderne pop met een boodschap. Liberate was daarmee ook steeds vaker
te horen in samenwerking met onder
andere Gaanderense muziekverenigin-

gen. Tijdens concerten met SBOG en
Schuttersgilde St. Martinus liet Liberate horen wat zij nog meer in haar mars
had. Het koor groeide zowel zangtechnisch als qua ledenaantal. Ondertussen
was dirigent Harry Thissen aangetreden. Samen met hem begonnen de
werkzaamheden die hoorden bij een
langgekoesterde wens van Liberate:

een echt popconcert. Juni 1995, grote
Rabobankzaal van Schouwburg Amphion: Liberate presenteerde tweemaal in
een uitverkochte zaal het popconcert
Let’s go crazy voor een uitzinnig publiek. Talloze top 40 hits uit heden en
verleden passeerden de revue. Harry
Thissen had hiervoor een heuse housemix gearrangeerd waarbij het publiek
werd uitgenodigd om op het podium
mee te dansen. Liberate, met inmiddels 90 leden, zorgde voor een hoogtepunt door samen op te treden met het
50 leden tellende kinderkoor Keitof van
Mariet Jansen. Samen zongen zij liedjes van Pink Floyd, Alice Cooper en Joe
Cocker. Ontroerend goed, naar een
climax van heb ik jou daar. In 1999 presenteerde Liberate nogmaals een pop-

concert genaamd Colours, voor een
tweemaal uitverkochte sporthal De
Pol. Hierbij gebruikte Liberate voor het
eerst film- en beeldmateriaal boven het
koor, een mooie aanvulling van het
totaalplaatje.
Na de eeuwwisseling
Na 2000 besloot het bestuur van Libe-

rate om zich blijvend te presenteren als
een koor met twee gezichten. Enerzijds
als een koor dat moderne gospels en
relipop zingt in kerken, ziekenhuizen,
zorgcentra, bondsavonden etc. Het
andere gezicht is dat van een popkoor
dat hits zingt van diverse popartiesten.
Dit doet Liberate bij o.a. korenfestivals,
evenementen, in zalen en schouwburgen, met zowel oud als actueel poprepertoire dat geliefd is bij een divers
publiek. Dit valt in de smaak bij het
publiek en bij de leden zelf. Steeds vaker melden zich nieuwe leden van buiten Gaanderen. Bijzonder is ook dat
nieuwe leden vaak worden aangetrokken door het poprepertoire maar ook
voor lief nemen mee te doen in kerkelijke vieringen waar ook religieuze mu-

ziek wordt gezongen. Liberate is tot
een soort van kameleon geworden die
zich prettig voelt bij elke achtergrondkleur. Het aantal mannen werd sinds
2000 steeds minder en op dit moment
bestaat Liberate uit 16 enthousiaste
meiden die het samen enorm naar de
zin hebben bij het koor. Nog steeds is
er belangstelling voor het koor, in de
wandelgangen melden zich vaker vrouwen die nog twijfelen maar wel degelijk
belangstelling hebben. Voor wie het
eens wil proberen: de deur naar de repetitieruimte aan de Kerkstraat 72 te
Gaanderen staat elke vrijdagavond
vanaf 19.30 open voor al wie graag de
sfeer komt proeven en wil meezingen
als een nieuw volwaardig nieuw lid.
Weer een concert in de maak
Ondertussen werkt Liberate, naast alle
muzikale voorbereidingen voor de jubileumviering op 13 februari, gestaag
door aan een concert dat zal gaan
plaatsvinden op 15 oktober 2022. Ook
dit zal weer een echt popconcert worden. Terug van weggeweest zal dirigent Harry Thissen de meiden van Liberate weer naar grote hoogten stuwen. Het repertoire zal bestaan uit oud
maar ook uit spiksplinternieuw materiaal van grote namen als o.a. Adele,
Lorde, Queen, Bløf en Eric Clapton.
Liberate houdt de locatie nog even geheim, maar je kunt er weer op rekenen
dat het allemaal zeer uitbundig gaat
worden. Het bestuur zou het geweldig
vinden als naast de inwoners van Gaanderen ook heel veel oud Liberate leden,
ook van buiten de dorpsgrenzen, naar
het concert komen. Zo wordt het ook
een echte reünie waar het leuk is om
elkaar weer eens te ontmoeten. Want
zoals Liberate het zelf graag zegt:
"Zingen is verbinden." En dan is het fijn
als je dit samen kunt beleven.

Heil, zegen en tabak
Beste Gaandernaren,

lijks wissel ritueel en doar hak best flink de balen tabak van... Moar goed, et bloed krup woar et niet goan
mag. Kep wel carbid afgeschoaten. Kep mien lieve
moeder een heulen dikken knuffel gegeven (en noe
leaft ze nog steeds). Kep ook geproost met vrienden...

vreest ze der vake in februari weer af...

Tabak werd in die dagen annevoerd in donders grote
balen... Had men ergens heul heul arg tabak van...
dan had'n ze der... 'De balen tabak van!!'...
Deur de tiet ist een en ander aardig verbasterd... Zo
kuj tegenwoordig argens 'tabak van hebben' of ie'
hebt der alderjeekus: 'de balen van!!'

Want ik had der zooo:
Alderjeekus!! de balen van dat et eigenluk niet
mocht... dus hekkut toch gedoan...!! Tegendroads en
eigenwies zoas een Achterhoeker van oorsprong eigenluk is... Echte Achterhoekers loaten zich nameluk
neet gemakkelijk wat anproaten... Gleuf dat den karaktertrek een betjen is ondergesneeuwd de leste
tiet... (Ondanks dat der dit joar nog gin vlok schnee
gevallen is trouwens....) moar zoai kunt leazen steet
dat tussen aanhaaltekens!

Moar goed.. hoppelijk wud 2022 een leuker joar...
met Kermis... bier en suukerspin... 3000 man in de
tent... Knappen tut de vogel der af is en dan met de
fiets deur de mais op huus an... Dit joar mot et gewoon gebeuren.

Dit gezegt hebbende wok alle lieve inwoonders van
ons mooie Gaander vül Heil en Zegen wensen veur et
nieje joar... Weer was Corona spelbrekker in ons joar-

"14 graaien is kieken of ik de hof al um kan spaaien..."
Ast zo deurgeet begint end januari de madeliefjes al
uut de grond te basten... Dat zol balen wėn want dan

Ergens 'tabak' van hebben kon in de zeuventiende
eeuw betekenen dat et 'uutmuntend' was. "Dat is
helemoal tabak!!" Prima!! of "Onmundig heavig in
order!!"
Ironisch genog kon het ook iets wėn dat verre van
'veurtreffelijk' was... Ie'j konnen der namelijk ook
'tabak van hebben', net zoas wie'j et noe kent...

Als in vrogger dagen beheurlijk fanatiek schaatser
hek doar ook best 'tabak van'... van die flauwen halve
zachte winters... Et mot zo hard vreezen dat: 'ai buutn goat pissen iej de stroal um kunt schuppen...'

'Zo niet dan toch!!' is een olde militaire... (loaw moar
zeggen..) aanmoedeging um et onmeugelukke toch
te doen en nog belangrieker: te willen!! Want asse
wiej et alle moal graag wil't... weurum doew et tan
neet? Dus... Zo niet dan toch... Anders kriek der mooi
de balen van...
Door: Jos Salemink
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Het zal je (kind) maar overkomen
Gaanderense Birgit Baijer vraagt steun voor herstel bij hersenletsel
De in Gaanderen opgegroeide Birgit
Baijer heeft door een auto-ongeluk in
2013 hersenletsel opgelopen. Dit veranderde haar leven voorgoed. Van alles
heeft ze de afgelopen jaren gedaan om
verder te komen. Naast haar revalidatie na het ongeluk werd ze onder andere beslaggenomen door slopende
rechtszaken en hopeloze UWVtrajecten.
Door de extreme vermoeidheid en prikkelgevoeligheid vanwege haar hersenletsel is alles echter moeilijk, haar studie moest ze opgeven en haar bijbaan.

Hoopvolle behandeling
Nu is er in Utah, VS, een behandeling
die een goede kans geeft op betere
werking van bepaalde hersengebieden.
Om dit te kunnen bekostigen heeft ze
echter € 25.000 nodig. Daarvoor is er
voor haar een crowdfunding gestart op
Go Fund Me (zoek op Birgit Baijer of
direct via www.gofundme.com/f/levenoverhoop-na-hersenletselhelp-mij-naar
-utah). Bijna € 13.000 heeft ze inmiddels bij elkaar. Ze doet op de pagina
uitgebreid haar verhaal, ook in een
YouTubefilmpje. Ook heeft ze hiermee
op 4 januari jongstleden in de Gelder-

lander gestaan. Wil jij ook bijdragen
aan haar herstel? Birgit waardeert elk
beetje!
"It always seems impossible until it’s
done"
Op Go Fund Me zegt ze: "Ik ben er van
overtuigd dat ik nog zoveel kan, misschien net op een andere manier maar
dat moet niet uitmaken. Alleen die
prikkelgevoeligheid en extreme vermoeidheid blijven mij nekken. En dat is
waarom ik naar Utah wil! Alles eruit te
halen wat er in zit en hopelijk wat meer
energie en minder gevoelig voor prik-

kels te zijn. Elke verbetering is al meegenomen. Maar ik heb nog zoveel dromen, nieuwe dromen, andere dromen
die beter bij mij passen nu. Maar dat
stukje energie zou mij daar zeker bij
helpen."
"Zoals de slogan van de foundation van
mijn vriend luidt, eerlijk gestolen van
Mohammed Ali, ‘It always seems impossible until it’s done’."

Vieringen Sint Martinuskerk Gaanderen
Zondag 6 februari 9.30 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Tilma, met zang van het Gemengd koor
Zondag 13 februari 9.30 uur Jubileumviering koor
Liberate Voorrganger Vicaris Cornelissen
Zaterdag 19 februari 19.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Smits met zang van een Cantor.
Zondag 27 februari 9.30 Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor Pauw, met zang van het Gemengd koor

Zondag 6 maart 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Tilma.
Zondag 13 maart 9.30 uur Inspiratieviering
Het muzikale gedeelte is in handen van de Görgelpiepen
Zaterdag 19
Voorganger
mengd koor
Zondag 27

maart 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Smis, met zang van het Ge-

maart 9.30 uur Eucharistievie-

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Jos Salemink, Margreet Baars
Vormgeving
Ruben Pastink, Astrid van Beveren
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2021 Tekst Oké
Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode
Donaties voor de Gaanderbode
De Gaanderbode valt gratis op de
mat in Gaanderen. Financiële bijdragen zijn welkom om dit te kunnen
blijven doen. Geven en ontvangen
blijven zo in balans. Een vrije gift
doe je eenvoudig via de website:
gaanderbode.nl.
Hartelijk dank voor de
donaties aan de Gaanderbode!
Elke bijdrage is welkom!

Zij-Actief gaat
17 februari
weer van start!

Goed nieuws! Op 17 februari gaat ZijActief weer beginnen met de activiteiten. De eerste avond vindt plaats in
Het Onland op 17 februari van 19.00
- circa 22.00 uur. Deze avond is te
gast Jan Breukelaar uit Lintelo met
oude gebruiksvoorwerpen. Binnenkort worden de leden ook door het
bestuur van de start op de hoogte
gesteld.

ring. Voorganger Pastoor Pauw, met zang van het
Gemengd koor.
Aanmelden voor de vieringen is sinds 26 januari
niet meer nodig.
Thuis met ons meevieren kan via livestream. Daarvoor gaat u naar website van de Parochie: www.maria
-laetitia.nl kies livestreams op youtube en kies dan
Martinuskerk Gaanderen.
De livestreams van de vieringen in de St. Martinuskerk Gaanderen worden ook via facebook uitgezonden.
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'asbak' wordt gehaald. Wel zo handig.
Het zou anders meteen vervormd raken.

Het proces van de Kunstenaar. Het verhaal van een schaal

Vandaag kijken we mee met Ceciel
Thuijs. Zij laat ons zien hoe je te werk
gaat als je iets gaat draaien. Ik dacht
dat het wel eenvoudig zou zijn, maar
nee. Als ik na twee uur haar atelier verlaat tolt mijn hoofd van de hoeveelheid
informatie en indrukken. Dit is niet zomaar wat. Als je wilt draaien, moet je
van goede huize komen. Het vraagt
sterke handen en armen, een goede
conditie, kracht, concentratie, toewijding, volharding. Daarbij inzicht in klei,
een goed plan van aanpak. (Okee, kom
maar op.) Hoe gaat het in zijn werk?
Ondersteund met foto's volgt hier het
verslag.
Draaiklei

Je hebt speciale draaiklei nodig. Deze moet draaiklaar gemaakt worden. De lucht moet
uit de klei. Daarvoor wordt de
klei met kracht om en omgegooid, de lucht eruit drukkend.
Zo ontstaat 'de ossenkop'. Dit
is zwaar werk. Het kost veel
oefening om de techniek onder de knie te krijgen. Aspirant
-draaiers kunnen het nu al opgeven. Te moeilijk, niet leuk. Tja, voorbereidingen, zonder dat heb je kans dat
je werkstuk door niet ontsnapte lucht
tijdens het bakken explodeert. Werk
kapot, ovenschade. Dus, de moeite
waard!
Gleuven tegen het vacuüm zuigen
Dan aan de slag? Nee, eerst moet de
'asbak' gemaakt worden. Een bonk klei
op
de
draaischijf,
centreren
(concentratie, kracht) plat maken,
mooie spiraal erin, gleuven maken,
tegen vacuüm zuigen van de werkschijf
die op de 'asbak' wordt geplaatst. Op
de schijf wordt het werkstuk gemaakt.
Bij het afhalen van de schijf kan het
werkstuk blijven staan als deze van de

'Je werk vliegt anders uit de
bocht.'
En dan. Klei voor het werkstuk op de
werkplaat. Centreren. Gat vormen.
Bodem aandrukken, er mag geen
luchtbel inzitten. Gleuf onder in de
vorm maken. Daar leg je de vinger in bij
het omhoog trekken van de klei. Bij
toenemende hoogte gaat het toerental
van de draaier omlaag. Je werk vliegt
anders uit de bocht. Je werkt zittend,
bij hoger werk staand. Van de buitenkant wordt een laagje slib geschraapt.
Lomeren heet dat. Het maakt de klei
steviger.
De binnenkant
Bij het bewerken van de binnenkant
gebruikt Ceciel een spons. De bodem
wordt op maat gemaakt. Er ontstaat
een schaal. De klei wordt stukje bij
beetje met behulp van een CD naar
buiten geduwd. Als de uiteindelijke
vorm staat, volgt de afwerking Met een
leren lapje wordt de boven rand 'zacht'
en rond gemaakt. De schijf wordt stil
gezet. De onderkant wordt nat gemaakt. Door een dunne metalen draad
onder het werk door te halen komt het
werk los van de plaat. Nu wordt met
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behulp van een steker, de werkplaat
voorzichtig van de asbak gehaald en op
een grote werktafel gezet. Voor hieraan verder kan worden gewerkt moet
het goed drogen.
Telkens dagen wachten
Ceciel laat zien hoe ze de bodem van
een pot afwerkt. Dat kan pas als de pot
leerhard is, ongeveer twee dagen na
het draaien. De pot gaat op de draaischijf, keurig in het midden, gecentreerd. De bodem wordt gemeten. Zodoende weet ze hoe diep ze de ziel in
de onderkant kan maken. Ze zet hem
op de kop, bepaalt terwijl de schijf
zachtjes draait, het midden. Nu maakt
ze met speciaal gereedschap de ziel.
Tot slot wordt het werk gemerkt met
haar eigen stempel. Na zeker tien dagen wordt het 'biscuit' gebakken, onder
de 1000 graden. Daarna kan de schaal
worden geglazuurd. De schaal gaat
voor de tweede keer de oven in, die
hoger gestookt wordt.

'Tijd bestaat niet meer'
Dit hele proces maakt diepe indruk.
Het zoemen van de schijf, de intense
aandacht en concentratie. Het geduld,
het doorlopend controleren of het allemaal klopt. Tijd bestaat niet meer. Het
is de klei, de maker, haar plan, haar
sturing, het proces.

wietweegschaaltje

